maravilha, 26 de dezembrO DE 2020

Atípico e desafiador, mas também marcado
por superação. O ano 2020 rendeu
muitos fatos e histórias marcantes e para
relembrar os principais acontecimentos,
o Jornal O Líder preparou um conteúdo
especial. Nesta edição circulamos a
retrospectiva 2020, com os principais fatos
que marcaram o ano. Esta é nossa última
edição do ano. Após férias coletivas, nossa
equipe retorna ao trabalho no dia 20 de
janeiro e a partir do dia 23 você acompanha
as próximas edições do Jornal O Líder.
Esperamos ter muitas notícias boas pela
frente. Feliz e abençoado 2021 a todos!

SÁBADO - ED 608 - R$ 3,00
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Editorial
: Um ano novo
O que pode representar o início de um novo
ano? Renovação e esperança. O ano 2020 marcou
nossa história, infelizmente trouxe desafios e ensinamentos difíceis, mas
deve ficar para trás. É hora
de recomeçar. Encare 2021
com outros olhos, acredite
em um ano também surpreendente, mas de uma
forma positiva.
O que podemos esperar em 2021? Novas batalhas vencidas contra a covid-19, a chegada de uma
vacina para imunizar a po-

pulação, a recuperação
de empregos, a retomada econômica. Sim, 2021
pode ser um ano incrível,
mas depende também de
cada um de nós. É hora
de deixar brigas políticas
de lado, as teorias conspiratórias para trás, os cabos de guerra serem desfeitos, para que haja uma
união em prol de um objetivo muito maior: a recuperação, um pós-pandemia surpreendente.

É momento de arregaçar as mangas e trabalhar muito para recuperar o que foi perdido em
2020. A retração econômica do ano 2020 era inevitável diante de uma pandemia mundial que pegou
a todos de surpresa. Mas,
ainda no segundo semestre já começamos a acompanhar a reação nos números, a retomada na
geração de empregos e as
novas perspectivas para a

economia.
O ano 2020 trouxe uma
histórica contração econômica mundial, mas vimos em nosso país uma
também histórica, rápida e
forte recuperação da economia. Ainda será natural que alguns reflexos negativos sejam sentidos em
2021 e até nos próximos
anos, mas sim, estamos
em momento de retomada, embora ainda seja necessário muita cautela.

Você perdeu o emprego? Não desista até encontrar outro, recomece. Precisou fechar a sua empresa
ou diminuiu sua lucratividade? Trace novas metas,
encontre alternativas para
se reinventar. Já tivemos
exemplos em 2020, em
plena pandemia, de empresários se reinventando
nos negócios, ou até novas empresas abrindo suas
portas.
Nem sempre um momento de crise representa

fracasso, perda. Esse momento também pode ser
de criatividade, de oportunidade para mudanças
que lá na frente vão trazer
resultados. O ano 2020 foi
extremamente difícil, mas
2021 ainda pode ser extraordinário. Acredite neste
novo ano, trace suas metas pessoais e profissionais
e vá em busca delas. Feliz e
abençoado 2021 pra você e
sua família.

4

, maravilha 26 DE dezembrO DE 2020
2020

EXAMES TOXICOLÓGICOS Venda de exames fraudados contava com
participação de um laboratório de Cunha Porã

PREVENÇÃO

Comandante dos bombeiros
dá dicas de como evitar
acidentes com crianças
Criança com a mão presa
em cilindro de pão, ou até mesmo queda da cama ou cadeira, foram algumas das ocorrências registradas pelo Corpo de
Bombeiros de Maravilha nos
primeiros dias de 2020. Para o
capitão-comandante do Corpo de Bombeiros de Maravilha,
Michael Magrini, esta é uma
época que as crianças estão de
férias escolares e com isso ficam mais vulneráveis, pois estão mais ativas, ao ar livre e na
companhia de outras crianças.
Ele destacou que os acidentes acontecem nos momentos de desatenção dos pais ou
responsáveis, e que é preciso

estarem sempre atentos. Uma
das orientações repassadas foi
para que os cabos das panelas jamais sejam colocados virados para fora do fogão, onde
a criança possa alcançar. Outra
questão é em relação às portas
e janelas, em que a dica foi que
sejam colocados obstáculos de
contenção nestes locais para
evitar a passagem dos menores.
Magrini finalizou a entrevista afirmando que em
caso de acidente, quem está
com a criança deve manter a calma e de imediato chamar os bombeiros pelo
número 193, repassando corretamente as coordenadas.

Polícia indicia 14 pessoas por
esquema de fraudes
A Polícia Civil indiciou 14
pessoas pela participação em
um esquema que vendia exames
toxicológicos fraudados para renovação de Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) em Cunha
Porã. O inquérito da primeira
fase da operação foi chamado de
Falso Negativo. As 14 pessoas foram indiciadas por falsidade ideológica.
Segundo a Polícia Civil, o esquema tinha caminhoneiros entre os principais clientes. Os motoristas compravam exames com
resultado negativo para uso de
drogas e medicamentos proibi-

Fotos: Arquivo/ O Líder

Exames custavam entre R$ 500 e R$ 1 mil

dos para dirigir. Os exames custavam entre R$ 500 e R$ 1 mil.
Conforme as investigações,

o estabelecimento encaminhava material biológico de terceiros
para análise e falsificava a assina-

tura do interessado, que sequer
comparecia ao laboratório. O estabelecimento foi fechado pela
Justiça e o farmacêutico responsável pela coleta teve o registro profissional suspenso
junto ao Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina.
Também foram identificadas duas pessoas que cederam
material biológico para realização de exames toxicológicos
de terceiros, além de pessoas que captavam clientes para
o laboratório, recebendo uma
parte do valor pago pelos interessados.

GESTÃO

Escolas estaduais empossam novos diretores

Capitão-comandante do Corpo de Bombeiros de Maravilha, Michael Magrini

OBITUÁRIO
DARWIN JOÃO
KRAUSPENHAR
O ex-vereador e ex-presidente
da Câmara de Vereadores de
Maravilha Darwin João Krauspenhar faleceu no dia 14 de
janeiro, aos 72 anos. Ele foi candidato em 1976 pelo MDB e
se elegeu com 275 votos. Na reeleição, em 1982, obteve 394
votos. Ocupou o cargo de presidente de 1983 a 1984, além
de ter sido vice-presidente, secretário e líder de bancada
durante sua atuação como vereador. Casou com Maria Inês,
com quem teve três filhos: Darwin Júnior, Thais e Kassiano.

Os diretores das escolas estaduais eleitos em outubro de 2019 tomaram posse no dia 17 de janeiro de 2020,
na Coordenadoria Regional
de Educação de Maravilha. De
acordo com Erno Schwertz, coordenador regional de Educação, foram 37 gestores.
Segundo ele, os empossados apresentaram o melhor plano de gestão, aprovado pela comunidade, e são pessoas bem
pareparadas e qualificadas.

Ao todo, 37 diretores foram empossados

TRABALHOS

Hospital São José divulga balanço dos atendimentos
A diretora-executiva do
Hospital São José, Neiva Schaefer, repassou ao Jornal O Líder os números dos trabalhos realizados pela unidade
em 2019. De acordo com Nei-

va, foram 120.374 mil procedimentos, com média de 10.031
mil mensais. Além disso, 3.730
mil internações, sendo 487 internações na Unidade de Tratamento Intensivo. Foram

24.849 mil pacientes no plantão hospitalar, 2.330 mil cirurgias, 67 partos normais e 464
cesárias. Em 2019 nasceram
271 meninos e 260 meninas.
No setor de imagens

teve 16.989 mil procedimentos e 49.846 mil exames laboratoriais. No setor de
nutrição foram 63.599 mil procedimentos e 2.687 mil alimentações por sonda.
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Diversão Concurso de fantasias premiou os participantes e os três primeiros
colocados de cada categoria receberam um brinde

Com dança e muitas crianças, Departamento de
Cultura realiza o Carnaval Infantil
A cena da foto não é mais
vista como normal desde as
mudanças provocadas pela
pandemia da covid-19, no entanto, em fevereiro de 2020,
pouco antes do vírus se espalhar pelo Brasil, era possível
reunir o público sem se preocupar. No dia 25 daquele mês,
o Departamento de Cultura de
Maravilha promovia o Carnaval Infantil, com a escolha das
melhores fantasias.
Com muitos brinquedos
e música, as crianças se diver-

tiam dentro do Ginásio Municipal de Maravilha. O concurso de fantasias premiou todos
os participantes, sendo que
os três primeiros colocados
de cada categoria receberam
um brinde especial. As fantasias de Amabile Girardi, Lucas
Bertoldo e Estela Machado foram as três primeiras colocadas na categoria de 0 a 2 anos.
O concurso também observou
a animação e apresentação dos
participantes. Na categoria de
3 a 4 anos as crianças premia-

das foram Luiza Vitória Almeida, Henrique Wacholz e Sara
Felix Braga.
Também foram premiadas as melhores fantasias na
categoria de 5 a 6 anos e os
vencedores foram Stela Maris Girardi, Nicoli Behn e Icaro Medeiros. Rafaela Manica,
Maria Almeida e Luana Medeiros foram as premiadas na
categoria de 7 a 8 anos e Isabela Scharf, Laisa Pinheiro e Hellen Weber na categoria acima
de 9 anos.

Novidade

Nova pista de skate movimenta a
Praça Cidade das Crianças
Em 22 de fevereiro, a pista de skate era inaugurada
em Maravilha. Foi numa tarde de sábado de sol com a
presença de pessoas e atletas do esporte radical. A pista recebeu o nome de Gabi
Vendrame e está instalada
na Praça Cidade das Crianças, próximo da prefeitura, mas devido à pandemia
o uso ficou limitado e até fechado por alguns meses.
O local possui mais de
540 metros quadrados com
mais de 15 obstáculos, em
modelo conhecido como

Atletas testaram a pista de skate em Maravilha

street plaza, cuja principal
característica é integrar espaços para práticas esportivas
com praças públicas. Foram

investidos R$ 331 mil com
recursos de emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner (MDB).

ALERTA

Primeiros casos de dengue são
confirmados em Maravilha

O assunto é conhecido e se repete a cada ano:
dengue. Em 21 de fevereiro, a Vigilância Epidemiológica e a Sala de Situação
de Combate a Dengue confirmavam os primeiros casos no município. Na época,
seis casos de dengue foram confirmados em Maravilha, todos no Novo Bairro.
Diante dos casos, a equipe da Dive esteve em Maravilha para aplicar o fumacê.
As ruas contempladas foram:
trechos da Rua A, Rua B, Rua
E, Rua F, Rua D e Rua Pedro

Veículo passou em trechos de ruas do município para aplicar o fumacê

Muller, além de parte da Avenida Sul Brasil e Angelo Pizzato. Na época, eram contabili-

zados 85 focos do mosquito
Aedes Aegypti e Maravilha vivia um cenário de epidemia.

Fotos: Arquivo/ O Líder

Carnaval infantil reuniu diversas crianças no ginásio municipal

OBITUÁRIO
Waldemar Ruy dos Santos
Em 4 de fevereiro, o locutor Waldemar Ruy dos Santos, conhecido
como Asa Branca, faleceu aos 57 anos, vítima de câncer na
mandíbula. Foi peão de rodeio e fez participação em novelas.
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AGENDA DA REGIÃO

Em Maravilha, governador
assina convênio do
contorno viário
O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e a vice-governadora Daniela Reinehr, cumpriram agenda
na região nos dias 12 e 13 de
março. Moisés passou por Palmitos, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, São
Lourenço do Oeste e encerrou a agenda em Maravilha.
Em Maravilha, ele assinou
convênio com o município para
a obra do contorno viário. Nesta primeira etapa, o investimento será de aproximadamen-

te R$ 15 milhões, com abertura
do traçado no trecho inicial de
três quilômetros e pavimentação asfáltica de 1,5 quilômetro. O trecho total do contorno terá 9,5 quilômetros, entre o
entroncamento das BRs 282 e
158, até o Pinheiro Grosso, no
acesso a Bom Jesus do Oeste.
Durante a visita da comitiva também foi confirmada a liberação de mais de
R$ 8 milhões, em 30 emendas parlamentares, para
os municípios da região.

Assinatura do convênio para obra do contorno

REFORMAS E MANUTENÇÃO

Regional de Maravilha garante
R$ 7 milhões para as escolas
O ano 2020 foi marcado por
investimentos importantes nas
escolas que fazem parte da rede
estadual de Santa Catarina. Cada
regional de Educação listou cinco escolas como prioridade para
projetos de reformas mais completas. A Coordenadoria Regional
de Educação (CRE) de Maravilha
elencou como prioridade de reforma as escolas Nossa Senhora
da Salete de Maravilha, Vendelino
Junges de Pinhalzinho, Professor
Herminio Heusi da Silva de Romelândia, Professor Manuel de
Freitas Trancoso de Iraceminha

e Rodrigues Alves de Saudades.
Devido ao cenário de pandemia, o cronograma acabou atrasando e algumas obras não iniciaram neste ano, a exemplo da
reforma da EEB Nossa Senhora da Salete. No total, a CRE de
Maravilha tinha garantido, para
2020, um montante de R$ 7,2 milhões para investir nas escolas.
Várias unidades da regional receberam serviços de manutenção durante o ano, com troca de
telhado, forro, portas, piso, caixas de água, pintura e melhorias na parte elétrica e hidráulica.

OBITUÁRIO
EDI LUIZ CIRINO
O policial militar Edi Luiz Cirino,
que atuou por muitos anos em
Maravilha, morreu no dia 10
de março, aos 60 anos, vítima de um tumor. Cirino era cabo
da reserva e residia em São Miguel do Oeste. Seu corpo foi
sepultado no cemitério municipal de São Miguel do Oeste.

PANDEMIA O jornal O Líder publicou as primeiras informações
sobre casos confirmados, além das medidas anunciadas pelo governo
do Estado no dia 14 de março

Coronavírus avança em Santa Catarina
e região confirma primeiros casos
O mês de março marcou
o avanço dos casos de covid-19 em todo país. O jornal
O Líder publicou as primeiras confirmações de casos em
Santa Catarina na edição do
dia 14. Nas semanas seguintes, os números se multiplicavam e as medidas de isolamento eram ampliadas. No
Brasil o estado de calamidade pública entrou em vigor
no dia 20.
O governador de Santa
Catarina, Carlos Moisés, decretou estado de emergência no dia 17, determinando a suspensão do transporte
coletivo, proibição do funcionamento de comércios, academias e restaurantes, e suspensão de eventos, cultos
e reuniões. Permaneceram
abertos apenas serviços considerados essenciais. As indústrias começaram a operar
em sua capacidade mínima
necessária nas regiões com
contágio comunitário.
No dia 19, um novo decreto estadual proibiu a circulação e ingresso de veículos de
fretamento e transporte coletivo, além da concentração e

Fotos: Arquivo/ O Líder

Equipes da área da Saúde começaram a receber os primeiros pacientes

permanência de pessoas em
espaços públicos de uso co-

letivo, a exemplo de parques,
praças e praias. As medidas fo-

EM MARAVILHA

A prefeita de Maravilha, Rosimar Maldaner, publicou no dia 17 o Decreto 351, que tratava
sobre medidas adotadas no município para conter os avanços do coronavírus. As aulas
na rede municipal foram suspensas naquela semana. O decreto também determinou o
isolamento de pessoas doentes, quarentena com restrição de atividades ou separação
de pessoas suspeitas de contaminação, além de despesas extras na área da saúde,
conforme necessidade do município para enfrentar a pandemia.
O Hospital São José também anunciou medidas especiais, mudando as regras para
visitas de pacientes e liberação de leitos para tratamento exclusivo de pessoas com
diagnóstico de covid-19.

NOVA GESTÃO

Geaama empossa nova diretoria
O Grupo de Estudos e
Apoio à Adoção de Maravilha (Geaama) empossou no
dia 4 de março a nova diretoria, tendo como presidente Luizana Chequetto Ducatti. Na oportunidade, também
foi feita a prestação de contas da gestão 2018/2019 e

ram sendo flexibilizadas com
o passar dos dias e meses.

discussão de projetos. Estiveram em pauta a aquisição de livros sobre o tema
adoção, curso de capacitação para iniciar com os trabalhos no pós-adoção e parcerias para angariar fundos.
Membros da diretoria
empossada em março
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DE PORTAS ABERTAS Apenas as 98 indústrias do município e algumas poucas
empresas, a exemplo das farmácias, puderam manter atividades

Após queda de 60% na arrecadação de ICMS
em Maravilha, comércio retoma atividades
com o desafio de recuperar prejuízos
A retomada gradativa no
movimento de clientes desafiou o setor econômico após
perdas amargas com o fechamento temporário do comércio, entre março e abril.
Em Maravilha eram mais de
2.800 empresas, no entanto, a
grande maioria permaneceu
de portas fechadas por mais
de 20 dias, atendendo decreto estadual sobre isolamento
social para conter os avanços
do novo coronavírus. Apenas
as 98 indústrias do município
e algumas poucas empresas,
a exemplo das farmácias, puderam manter atividades no
período.
O empresário e secretário de Indústria, Comércio e
Turismo de Maravilha, Gelson Rossetto, disse na época
que a retomada das atividades precisava ser com muita cautela. Ele destacou que
foi preciso reavaliar custos,
priorizar os mais imprescin-

Fotos: Arquivo/ O Líder

EPIDEMIA

Com número recorde,
epidemia de dengue
assombra Maravilha
No mês de abril Maravilha
bateu recordes de casos de
dengue. Na semana do dia 26,
chegou a 76 o número de casos confirmados. Na época foram realizadas diversas ações
que contaram com a colaboração de órgãos estaduais e
federais no combate, além de

auxílio financeiro para enfrentar a epidemia. Os bairros que mais tiveram casos na
época foram: Civemara, Novo
Bairro, Floresta, Centro, Padre
Antônio e Morada do Sol. O
cenário era preocupante e foi
monitorado diariamente pelos profissionais responsáveis.

DESABAFO

Vice-governadora diz que foi
cortada do governo e revela
mágoa: “Onde vim me meter?”

Retomada do comércio ocorreu na segunda quinzena de abril

díveis, manter a ética nos preços praticados e buscar renegociações com fornecedores,
de prazos e valores.
QUEDA NA
ARRECADAÇÃO DE ICMS
O fechamento temporário de empresas e a retomada gradativa no faturamento

impactou diretamente o caixa
do poder público. Em Maravilha, a primeira quinzena de
abril contabilizou uma perda
de quase 60% na arrecadação
do ICMS. O imposto representa 33% da arrecadação total e é considerada a principal
receita do município. A queda no ICMS acabou gerando

também diminuição nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
calculado em cima da arrecadação municipal. O prejuízo
na arrecadação acabou refletindo em todos os setores, já
que o governo municipal precisou cortar despesas para
manter as contas em dia.

PREVENÇÃO

Em abril a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, foi entrevistada pelo
jornalismo do Grupo WH Comunicações de Maravilha. Após
um claro atrito com o governador, ela falou abertamente sobre a relação turbulenta entre os
dois e revelou profunda mágoa
com a atitude de Carlos Moisés.
Em meio à pandemia de
coronavírus, eles não conver-

savam e Daniela disse que não
teve sua opinião considerada pelo governo nas decisões
de Santa Catarina. Na entrevista que concedeu para a Rádio
Líder, Daniela disse que se sentia em casa, na sua cidade, e à
vontade para falar sobre o assunto, de coração aberto. “Eu
gostaria de ter sido ouvida. E
não fui”, afirmou, ao comentar as decisões do governador.

Uso massivo de máscaras é determinado por decreto
No dia 13 de abril o Poder
Executivo assinou um decreto que estabeleceu o uso massivo de máscaras no município para evitar a transmissão
do coronavírus. O documento explicava que a população
deveria fazer o uso de máscara de pano e permitia ainda a utilização do item produzido manualmente.
O decreto também trata-

va sobre condutas de higiene a
serem seguidas pelos estabelecimentos. O documento pedia a higienização de superfícies e locais de movimentação,
além da disponibilização de
álcool em gel 70% para a limpeza das mãos dos usuários.
A descrição do decreto ainda autorizou atividades de fiscalização e deu poder à Polícia Militar e Polícia Civil.

Após um claro atrito com o governador, ela falou abertamente sobre a relação

A BUSCA DA SAÚDE É INERENTE
AO SER HUMANO, PORQUE ELE
É ORIGINARIAMENTE ETERNO

OBITUÁRIO

Não devemos pensar que é insensatez desejarmos a vida eterna. Esse desejo
é natural e inerente a todas as pessoas. Se
a morte e a doença fossem fatos condizentes com a natureza verdadeira do ser
humano, se fosse natural a sua ocorrência, as pessoas seriam capazes de acolher de bom grado a morte e a doença.
Livro: Mensagens
de Luz
Sou filho de Deus

Sou alegre
Sou feliz
Sou saudável

Decreto também tratava sobre condutas de higiene a serem seguidas pelos
estabelecimentos

MARIO PETRELLI

Muito obrigado,
obrigado, obrigado,
obrigado!

O fundador e presidente
emérito do Grupo RIC e
Grupo ND, Mário José
Gonzaga Petrelli, morreu no dia 22 de abril, aos 84 anos. O
reconhecido empresário da área de comunicação estava
internado no Hospital Baía Sul, em Florianópolis, após
passar mal em sua residência.
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EM ALERTA Levantamento apontou quais os números dos grupos de risco
da doença entre os munícipes maravilhenses
SECA

Estiagem afeta produção
agrícola e deixa em alerta o
consumo de água na cidade
Além do frio, o município de Maravilha também sofreu com a falta de
chuva, principalmente a
produção agrícola. Conforme a Secretaria Municipal de Agricultura,
seis comunidades pediram ajuda para transportar a água para o consumo
animal: linhas Três Coqueiros, Arabutã, Tope da
Serra, São Paulo, Consoladora e Primavera Alta.
Conforme o então
agente-administrativo da
Secretaria de Agricultura,

Claudir Sansigolo (Gringo),
o abastecimento foi direcionado para produtores de
aves e bovinos, no entanto,
os agricultores precisaram
comprar a água tratada da
Casan para os animais.
A Casan alertou que
o consumo de água vinha aumentando muito na cidade. O motivo era
o aumento do consumo
por causa da permanência de pessoas em casa devido às medidas de isolamento social para conter
o avanço da covid-19.

Com sete casos de covid-19,
Maravilha decreta multa para
quem circular sem máscara
Os diagnósticos de coronavírus avançavam na região
Oeste e na primeira quinzena
de maio tiveram as primeiras
sete confirmações em Maravilha. O primeiro caso foi
confirmado no dia 11, sendo um homem de 47 anos,
morador do Bairro Bela Vista. No mesmo dia, outros
cinco familiares do paciente também testaram positivo para a doença.
O sétimo caso foi confirmado logo depois, uma mulher de 36 anos, moradora do
Bairro Floresta. Nenhum dos
pacientes apresentou sintomas graves da doença e todos
permaneceram em isolamento domiciliar. Nos dias seguintes, o município realizou mais
de 100 testes preventivos em
idosos atendidos em lares de

Fotos: Arquivo/ O Líder

Decreto torna o uso de máscara obrigatório no município

longa permanência.
O Jornal O Líder fez um
levantamento com a Secretaria de Saúde do município,
com os números de muníci-

INVERNO
Casan pediu para população não promover desperdício de água já que a chuva
estava reduzida

OBITUÁRIO
VADÃO
O técnico Oswaldo Fumeiro
Alvarez, conhecido como
Vadão, morreu no dia 25 de
maio, aos 63 anos, vítima de câncer. O ex-treinador teve
passagens na seleção brasileira feminina, no Corinthians
e São Paulo. Também atuou com outros times, como
Bahia, Goiás e Sport.

pes que se encaixam nos chamados grupos de risco para
covid-19. Somente os idosos
representam mais de 20% da
população. Fumantes, diabé-

ticos, hipertensos e pacientes
oncológicos também acumulam números significativos
no município e fazem parte
dos grupos de risco.

HISTÓRICO

Com massa de ar polar,
frio chega à região
e muda cenários

Polícia apreende mais
de duas toneladas de
maconha e skunk

A presença de uma massa de ar polar baixou as temperaturas da região em maio.
Durante o dia as máximas ultrapassavam a marca dos 18° C,
mas com a chegada da noite a
temperatura entrava em queda.
Na madrugada do dia 8,
Maravilha registrou 0,9° C, a

A Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Civil, apreendeu mais de
duas toneladas de maconha
e uma grande quantidade de
skunk na BR-282, em Maravilha. A droga estava em um
bitrem, placas de Dois Vizinhos, no Paraná. O skunk,
ou skank, apreendido também é uma droga conhecida como “supermaconha”,
mais potente que a maconha.
A carreta fazia o trajeto para

temperatura mais baixa de
2020 até então, conforme o
meteorologista da Rádio Líder Piter Scheurer. Houve formação de geada nas baixadas e vales, sobretudo nos
setores do Oeste, Meio-Oeste, Centro, Planalto Sul, Planalto Norte e Topo da Serra.

o Rio Grande do Sul quando foi interceptada pelos polícias rodoviários federais.
A carga e o motorista foram encaminhados para a
Delegacia da Polícia Civil de
Maravilha. A Justiça de Maravilha autorizou, no início da
noite do mesmo dia, a imediata incineração da maconha e do skunk. De acordo
com a polícia, o golpe no tráfico foi de aproximadamente R$ 2 milhões de prejuízo.

Para crescer
precisa mudar;
para mudar
precisa se conhecer;
para se conhecer
precisa coragem
isso é terapia

Atendimento
On-line
dr.deny.alfano

(49) 9.8895-5231

Houve formação de geada em algumas áreas

Queima foi realizada em uma empresa do município, que cedeu a fornalha
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MARAVILHA Estrutura com mais de mil metros quadrados está sendo
construída na Avenida Presidente Kennedy

Assinada ordem de serviço para construção do
Centro de Cultura
O governo municipal de
Maravilha entregou no dia 1º
de junho a ordem de serviço
para a empresa Sigma Empreendimentos Ltda, de Cunha
Porã, responsável pela construção do Centro de Cultura.
A empresa venceu a licitação,
para edificação dos 1.046 metros quadrados da estrutura.
O investimento de R$
1.261.309,34 é com recurso
de emenda parlamentar do
deputado federal Celso Mal-

daner (MDB), com contrapartida do município de pouco
mais de R$ 1,3 mil. A estrutura terá dois pavimentos e está
sendo construída na Avenida
Presidente Kennedy.
O local vai receber todas as
atividades e atendimentos do
Departamento de Cultura, com
ala administrativa, espaço da
Banda Marcial, salas para oficinas, sala de dança, banheiros e
um auditório para 248 pessoas
com palco e camarins.

VANDALISMO

Casinha para cães de
rua é furtada

Uma casinha deixada para abrigar cães de rua
foi furtada em Maravilha, na
Rua Duque de Caxias, Loteamento Esplendor. O fato aconteceu na tarde do dia 16 de junho, por volta das 17h30.
De acordo com a Ong

Ame Bicho, a casinha foi colocada no local no dia 14 de junho, para que os animais pudessem dormir e comer sem
passar frio. “Só aqui que as
pessoas sem respeito não
aceitam a ideia de ter cão comunitário”, desabafaram.
Fotos: Arquivo/ O Líder

O Líder

Divulgação

Projeto do Centro de Cultura que será construído

Obra está em construção na Avenida Presidente Kennedy

RETOMADA

Novo local

Saúde retoma atendimento Secretaria de Indústria,
na UBS do Bairro Bela Vista Comércio e Turismo começa a
atender em novo endereço
Após permanecer um
Miriane Sartori, destacou
período fechada devido a pandemia, a unidade de saúde do Bairro Vista, em Maravilha, retomou
o atendimento para a população em junho. O atendimento também estava
sendo feito na UBS Marciany Cristina Zatt Lisboa, próximo do Loteamento Nosso Sonho, e no
Centro Municipal de Saúde, ao lado da prefeitura.
A secretária de Saúde,

que a decisão de abrir o posto do Bela Vista foi devido à
dificuldade de algumas famílias daquele bairro terem
para se deslocar até outras
unidades, pela distância.
Além de consultas médicas
com clínico geral, a UBS do
Bela Vista retomou também
o atendimento com dentista. O atendimento de dentista também era mantido
no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

A Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo de Maravilha começou, em junho, a atender junto à Casa da Cidadania,
na Avenida Araucária. Conforme o secretário da pasta, Gelson Rossetto, a mudança foi necessária para prestar melhor
atendimento ao cidadão. “Buscamos um espaço mais am-

plo. De uma maneira geral, procuramos o aprimoramento
dos serviços prestados”, disse.
Conforme o secretário, o novo espaço foi alugado, já o antigo, na prefeitura,
foi usado como almoxarifado. A Sala do Empreendedor
também começou a atender no novo ambiente.

OBITUÁRIO
MARIA ALICE
VERGUEIRO

Furto aconteceu dois dias após a colocação da casinha no local

Unidade de Saúde do Bairro Bela Vista

A atriz Maria Alice Vergueiro
morreu no dia 3 de junho,
aos 85 anos. Considerada uma das damas do teatro
brasileiro, tinha apenas uma novela no currículo, a
comédia Sassaricando. Conheceu o estrelato nacional
em 2006, quando protagonizou o vídeo Tapa na Pantera,
sucesso da internet no qual vive uma personagem viciada
em maconha.
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ECONOMIA Um balanço dos números de abril a junho foi apresentado
no início de julho

CAMPANHA

População recebe últimas
doses da vacina contra a gripe
A campanha de vacinação
contra a gripe encerrou no dia
30 de junho, mas em Maravilha
os grupos prioritários foram alvo
da imunização até o dia 3 de julho. No dia 4 de julho a Secretaria de Saúde abriu o restante das
doses para toda a população.

Foram oferecidas aproximadamente mil unidades da vacina, para o restante da população
conforme a secretária de saúde,
Miriane Sartori. Nos dias 10 e 11
de julho ainda restavam doses e
o Centro Especializado em Saúde teve atendimento estendido.

Doses foram disponibilizadas à população após a campanha para os grupos prioritários

Aniversário

Comércio organiza promoção
Maravilha em Festa
O Núcleo de Desenvolvimento Comercial ligado à Associação Empresarial de Maravilha realizou
em julho a promoção Maravilha em Festa. A programação, com início no dia 25, foi

até 31 de julho e lembrou a
comemoração dos 62 anos
de emancipação de Maravilha. As empresas participantes do núcleo realizaram
promoções e descontos especiais durante o período.

OBITUÁRIO
Armando Emílio Claas
O pastor Armando Emílio
Claas morreu na manhã do
dia 9 de julho, no hospital de
Joinville, aos 83 anos. Ele atuou na Paróquia Evangélica
de Maravilha de 1963 a 1972 e foi homenageado pelo
município com o nome da rua em frente à Rádio Líder FM.
Era casado desde 1963 com Gertrudes Elsa Clara
Hoffmann Claas, com quem teve dois filhos, Alfredo
Ernesto e Lilian Elci. Ele foi o primeiro pastor da
comunidade a residir em Maravilha.

No terceiro mês de queda, ICMS de
Maravilha perde 14% em arrecadação
O governo municipal de
Maravilha apresentou no início de julho, um balanço das
quedas em arrecadação, devido ao cenário de pandemia. O levantamento com
base nos números de junho, apontou para o terceiro mês consecutivo de perdas na arrecadação de ICMS,
no município.
A queda foi de 14,15%, o
que representou aproximadamente R$ 289,7 mil a menos, num comparativo com
junho de 2019. No mesmo
período 2019 o município
arrecadou R$ 2.047.451,35
em ICMS, número que
em 2020 caiu para R$
1.757.683,58.
Já num comparativo com
maio e abril de 2020, junho
apresentou melhora no desempenho. Em abril a queda do ICMS foi de 20,07%,

Fotos: Arquivo/ O Líder

Gráfico faz um comparativo entre os meses de abril, maio e junho

num comparativo com
2019, e em maio de 26,19%
a menos que o mesmo período do ano anterior.
Somente em ICMS, maio,

abril e junho acumularam
mais de R$ 1 milhão em perdas na arrecadação, num
comparativo com o mesmo
período de 2019. O saldo ne-

gativo foi resultado dos reflexos da pandemia do coronavírus que afetou o setor
econômico, refletindo na arrecadação de tributos.

OBRA

Começa o trabalho para troca da ponte na Avenida Sul Brasil
No dia 20 de julho iniciou a substituição da ponte sobre o Rio Iracema, na
Avenida Sul Brasil. A ponte
faz parte da primeira etapa
da obra de aprofundamento, alargamento e canalização do Rio Iracema. O trabalho durou em torno de
90 dias, finalizado na segunda quinzena de outubro, e durante o período a população precisou
pegar rotas alternativas.
A nova ponte foi construída maior que a antiga.

Trânsito ficou interrompido por, aproximadamente 90 dias

O vão da ponte passou de
cinco para 17 metros, de-

vido ao trabalho de alargamento do rio. A largu-

ra é de 20 metros, seguindo
o padrão da avenida
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CONTORNO VIÁRIO Sandro Donati destaca importância da estrutura para
desviar o trânsito pesado

Após garantia de R$ 1 milhão, obra do contorno é
anunciada pelo município
O município de Maravilha
anunciou a obra do contorno
viário, que vai ligar a BR-158 ao
trecho conhecido como Pinheiro Grosso, com destino ao Paraná. O vice-prefeito, Sandro Donati, destacou que recursos são
do Fundo de Desenvolvimento Social. No total, são R$ 15 milhões. De acordo com ele, já estava garantido R$ 1 milhão para
iniciar as obras.
Donati lembrou que o governo do Estado se comprome-

teu em repassar R$ 15 milhões
para a abertura do traçado, que
vai mudar o panorama na região
de Maravilha. Ele disse, ainda,
que a inclusão de um elevado
no entroncamento vai melhorar a segurança, já que a estrutura vai facilitar quem trafega pela
BR-158, que “passará por cima”
da BR-282.
O QUE MUDA
De acordo com o município,
o trânsito pesado é um problema

DISTRIBUIÇÃO

estrutural para Maravilha. Donati lembrou que é impressionante o trânsito de caminhões
no trajeto de Maravilha a Bom
Jesus do Oeste, veículos que passam pela cidade. “A gente não é
contra, queremos que cada vez
tenha mais, mas o contorno viário vai melhorar isso”, afirmou,
lembrando a logística regional.
Além do asfalto na região do entroncamento, o local terá uma
área industrial para ajudar as
empresas de Maravilha.

Fotos: Arquivo/ O Líder

Vice-prefeito afirmou que a obra deve começar em breve

MUDANÇA

MARAVILHA

Casan e prefeitura iniciam
renegociação de contrato

Pagamento de taxa dos bombeiros Secretaria de Saúde e hospital
afastam 90 profissionais por covid-19
deixa de ser obrigatória

Após investimento em
bombas, reservatório no
Bairro Kasper e nova adutora no Rio Jundiá, a Casan
iniciou o trabalho para renovar o contrato de exploração na captação e distribuição de água com a
prefeitura de Maravilha.
De acordo com o chefe da
agência local, André Tonello, Casan e prefeitura negociam um novo contrato

O pagamento obrigatório
da taxa do Corpo de Bombeiros
(no carnê de IPTU) não vai mais
existir a partir de 2021 após
uma ação judicial em Maravilha. Com exemplos de outros
municípios na região, como
São Miguel do Oeste em 2017, a
Justiça entendeu que a cobrança não é legal. Assim, a corporação iniciou uma campanha de pagamento voluntário.
De acordo com o comandante do Corpo de Bombei-

para a distribuição de água.
O contrato atual de concessão é o mesmo de 1978,
com aditivo de mais 15
anos de exploração feito em
2006. O documento vence em 2021. Com isso, a Casan encaminhou a proposta
para a equipe de administração municipal. A análise
está sendo feita desde então.
O município informou que
não iria comentar o assunto.

ros de Maravilha, capitão Michael Magrini, o montante
arrecadado com a taxa é de R$
180 mil, valor que não chegará mais à unidade para compra de veículos e melhorias.
O comandante participou naquela semana do programa
Atualidades, na Rádio Líder, e
pediu o auxílio da população.
De acordo com ele, o programa de contribuição voluntária será feito pela conta de luz
dos moradores interessados.

Os profissionais que atuam na área da saúde estavam e
estão na linha de frente do tratamento de pacientes diagnosticados com covid-19, situação
que deixa a classe exposta a um
sério risco de contaminação.
Em agosto, o Hospital São
José de Maravilha, confirmou
que já havia afastado 28 profissionais. Destes, sete tiveram o
diagnóstico confirmado para a
doença. O hospital afastou ainda

outros 10 colaboradores que faziam parte dos grupos de risco.
Já a Secretaria de Saúde de
Maravilha, havia contabilizado
15 profissionais com o diagnóstico confirmado até agosto. Outros
38 também foram afastados por
suspeita de ter contraído o vírus
e apenas uma profissional estava
afastada por ser parte de grupo
de risco. Alguns profissionais foram afastados mais de uma vez,
devido à suspeita de contágio.

OBITUÁRIO
ARNALDO SACCOMANI

Estação de Captação da Casan fica no Rio Jundiá, entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste

Arrecadação obrigatória pelo bloco de IPTU chega a R$ 180 mil

O produtor musical Arnaldo
Saccomani morreu no dia 27 de
agosto, aos 71 anos. Ele ficou
conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual
É o Seu Talento. Saccomani começou sua carreira de produtor
musical nos anos 1960 e trabalhou em discos de nomes como
Tim Maia, Rita Lee e Fábio Júnior.
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ATÍPICO Gestora municipal se solidarizou com as famílias atingidas
pela covid-19 e pediu reflexão sobre o cenário de pandemia

MEIO AMBIENTE

Clube de Lions promove limpeza
de rodovias por quase 18 quilômetros
O dia 5 de setembro foi de
muito trabalho para mais de
60 voluntários envolvidos na
campanha do meio ambiente. O trabalho teve o envolvimento do Lions Clube Maravilha, Lions Clube Maravilha
Oeste, LEO Clube de Maravilha, além do Lions Clube e LEO
Clube de Cunha Porã. Os voluntários realizaram a limpe-

za, com recolha de lixo na lateral, no trecho da BR-282 entre
o trevo de acesso a Maravilha
e o entroncamento com a BR158 e ainda no trecho da BR158, começando no entroncamento com a BR-282 em
Maravilha até o trevo de acesso à cidade de Cunha Porã. Foram cerca de 18 quilômetros e
mais de uma tonelada recolhida.

Sem desfile, 7 de setembro é
marcado por pronunciamento
O feriado de 7 de setembro não teve desfile por conta
das medidas de restrição social. Para não deixar em branco, a prefeita de Maravilha,
Rosimar Maldaner, fez um
pronunciamento em frente
à sede administrativa. A gestora municipal se solidarizou com as famílias atingidas
pela covid-19 e pediu reflexão
sobre o cenário de pandemia.
Rosimar falou também

sobre o cancelamento do desfile para proteger vidas. “Em
benefício da vida, que é o
bem maior de todos, o nosso
desfile foi cancelado, mas não
estarmos aglomerados e reunidos neste momento é também um ato de patriotismo
tão importante quanto as homenagens, pois estamos cuidando uns dos outros, protegendo nossos familiares e
irmãos”, explicou.

Fotos: Arquivo/ O Líder

Rosimar Maldaner falou também sobre o cancelamento do desfile

POLÍTICA

Após convenções, Maravilha confirma duas chapas majoritárias
Ação teve a participação do casal governador do Distrito LD-8, Rid e Rosi Zatta

O cenário eleitoral de
Maravilha foi definido na segunda semana de setembro. Com o encerramento do prazo para realizar as
convenções partidárias no

dia 16, os partidos oficializaram seus pré-candidatos. Com isso, o município
teve duas chapas formadas
para disputar a vaga na prefeitura com a coligação do

Pré-candidatos à majoritária pelo MDB: Sandro Donati a prefeito e Jonas Dall´Agnol
para vice

OBITUÁRIO
ARI AGOSTINI
Faleceu no dia 31 de agosto
Ari Agostini, conhecido pela
comunidade maravilhense por
seu trabalho como comerciante e empresário. Agostini tinha
71 anos e fazia parte do Lions Clube Maravilha desde 1989. Ele
presidente do Clube maravilhense em 2001 e 2002. Agostini
faleceu no Hospital de Xanxerê e deixou três filhas e esposa.

MDB e a coligação do PP.
O MDB oficializou como
pré-candidato a prefeito
Sandro Donati e a vice Jonas Dall´Agnol. O PP oficializou como pré-candi-

dato a prefeito Jairo Miguel
da Silva e a vice Elton Jommertz. Os partidos tiveram
até o dia 26 de setembro
para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral.

PP - Pré-candidatos para disputar o comando da prefeitura pelo PP: Jairo Miguel a
prefeito e Elton Jommertz para vice

EDUCAÇÃO INFANTIL

Com 300 vagas, município confirma construção de nova creche
O edital de licitação foi
lançado no site da prefeitura no dia 22 de setembro. O
prazo para entrega das propostas foi até novembro. O

valor da obra é de aproximadamente R$ 3 milhões.
O valor é emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner

(MDB). A creche será
construída no Loteamento Nosso Sonho, na esquina com o posto de saúde,
com área superior a 1.500

metros quadrados. Conforme informações repassadas pelo município, a
nova estrutura deve atender cerca de 300 crianças.
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Falta de chuva Déficit de chuva era de aproximadamente 600
milímetros e o nível do Rio Jundiá se encontrava em estado crítico

Com estiagem e sem poço
profundo, Casan começa rodízio
no abastecimento de água
Em outubro, a Casan iniciava o rodízio mais rigoroso no abastecimento de água
nos bairros e centro de Maravilha. A escassez de água
foi gerada devido à estiagem
prolongada e problemas na
bomba do poço profundo. Na
época, o déficit de chuva era
de aproximadamente 600 milímetros e o níveldo Rio Jundiá, onde a Casan faz a captação para abastecer a cidade,
se encontrava em estado crítico. Para piorar, a bomba do
poço profundo não funcionava e o conserto dependia de
uma empresa de São Paulo, o
que só ocorreu no fim de novembro.
A crise hídrica estava estampada na cidade. Como
forma de manter o abastecimento aos moradores, a Casan fez um rodízio em escala:
24 horas de água e 18 a 24 horas sem. Enquanto não cho-

Escolas fechadas

Rede municipal de ensino
decide manter aulas
a distância

Fotos: Arquivo/ O Líder

via, a ordem era economizar.
Porém, mesmo com o racionamento a água não chegava
o suficiente nos pontos mais

altos da cidade, como nos
bairros Kasper, Jardim e Bela
Vista. Moradores reclamavam
praticamente todos os dias

sobre a situação. O município
passou a usar caminhões-pipa para auxiliar no abastecimento destes locais.

desde março, se aproximava da marca de mil casos
confirmados, o que acabou
acontecendo na semana seguinte. No dia 30, o boletim informava ainda que
936 pacientes já haviam

se recuperado, enquanto
que 41 ainda estavam com
o vírus ativo. O município
já havia confirmado também que 20 moradores tinham morrido por causa das
complicações da doença.
Ascom governo de SC

Decisão de manter as aulas a distância foi para preservar a saúde dos usuários

OBITUÁRIO

Maravilha se aproxima da marca de mil casos
confirmados de covid-19

Exames confirmavam novos casos a cada dia

Essa decisão envolveu
os municípios da Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios) e foi oficialmente comunicada em
outubro. Durante uma reunião realizada ainda em setembro, os secretários de
educação dos 17 municípios
que compõem a Associação decidiram em não retornar com as aulas presenciais
a fim de preservar a saúde
dos usuários das escolas.

Estação de tratamento de água da Casan com baixo volume

PANDEMIA

Em 30 de outubro, Maravilha confirmava 997 pessoas diagnosticadas com
covid-19. A informação
constava no boletim diário
da prefeitura. O município
que enfrenta a pandemia

Desde que a pandemia
assolou o município de Maravilha, as escolas da rede
municipal também foram fechadas. As atividades precisaram ser reinventadas e
foram mantidas a distância. Com o passar do tempo, cogitava-se o futuro da
educação presencial em
meio à pandemia. Sem trégua do vírus, a decisão foi
manter as atividades remotamente com os alunos.

Elio Brutscher
Na época, a região Extremo-Oeste, onde Maravilha
está situada, era considerada com risco potencial grave de transmissão do coronavírus. Devido ao risco de
contágio, muitas atividades
econômicas estavam restritas, em especial de eventos.

Em 22 de outubro, morreu
o empresário maravilhense
Elio Brutscher, com 63 anos.
Ele ficou internado durante 22 dias no Hospital Regional
de São Miguel do Oeste devido às complicações causadas
pela covid-19. Brutscher era natural de Palmitos, mas
há mais de 40 anos residia em Maravilha e atuava no
ramo de ferro velho. Ele era muito conhecido e querido
na comunidade, pela seriedade com que conduzia seus
negócios, por sua participação social e pelo seu jeito alegre
e cativante que contagiava a todos.
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RESULTADO HISTÓRICO Ele somou maioria de votos em 51 das 52 seções
eleitorais distribuídas na cidade e no interior
ESTIAGEM

Prejuízos no setor
agropecuário somam
mais de R$ 70 milhões
A estiagem è registrada desde março, mas o cenário se agravou consideravelmente a partir de setembro. Em Maravilha,
os prejuízos no setor agropecuário ultrapassaram o montante de R$ 72,8 milhões até o
final de novembro. As principais atividades afetadas no município foram: milho, soja, trigo, fumo e produção de leite.
Na cidade, foi promovido
rodízio do abastecimento e diversos moradores reclamaram
de falta de água. Para amenizar, foi definido um novo ponto de captação de água: a Prai-

nha do Rio Jundiá. Segundo o
chefe da Casan em Maravilha,
André Tonello, a obra emergencial possibilita que cerca de 40
litros por segundo sejam captados da prainha e direcionados para a estação, para serem usados em períodos de
dificuldade no abastecimento de água em Maravilha.
Os índices de chuva registrados no último final de semana de
novembro amenizaram os reflexos da estiagem no abastecimento e possibilitaram a retomada da
distribuição simultânea de água
em todos os bairros da cidade.

Sandro Donati é eleito o novo
prefeito de Maravilha
Vice-prefeito nas gestões
2013-2016 e 2017-2020, Sandro Donati (MDB) foi eleito para ser o novo prefeito
de Maravilha. Ele venceu o
pleito com larga vantagem
de votos, com 5.714 a mais
do que o candidato Jairo Miguel da Silva (PP). Com o total de 10.106 votos, o prefeito
eleito e o vice, Jonas Dall’Agnol (MDB), somaram 69,71%
dos válidos.
Em um resultado histórico para Maravilha, Donati
venceu em 51 das 52 seções
eleitorais. O eleito somou
maioria de votos em todas as
seções distribuídas na cidade e perdeu apenas em uma

Fotos: Arquivo/O Líder

Vitória foi comemorada com carreata nas principais ruas da cidade

do interior, na Linha Água
Parada.
VEREADORES
As 11 cadeiras do Legislativo vão contar com expres-

siva renovação na Legislatura 2021-2024. Dos nomes que
ocupam uma vaga em 2020,
apenas quatro foram reeleitos
e voltam, em 2021, ao trabalho
na Câmara. Os eleitos foram:

- Natalino Prante (PP):
1.042 votos
- Mozer (PL): 925 votos
- Orli Berger (PP): 872 votos
- Prof. Vinicius Ventura (PP):
745 votos
- Marclei Grando (MDB):
590 votos
- Francys Balestreri (MDB):
562 votos
- Serginho da Saúde (MDB):
472 votos
- Ademir Unser (PP): 461 votos
- Bagai (MDB): 459 votos
- Sergio Bourscheid (PL):
359 votos
- Eliana Dentista (PT): 327
votos

SUCESSO EM AUDIÊNCIA

Rádio Líder faz cobertura das eleições e transmissão
alcança mais de 40 mil pessoas
Nível baixo de água nos rios, em novembro, em razão da falta de chuva

OBITUÁRIO
DIEGO ARMANDO MARADONA
Um dos maiores jogadores da
história do futebol argentino,
Diego Armando Maradona
morreu no dia 25 de novembro, aos 60 anos, vítima de parada
cardiorrespiratória. Ele foi campeão mundial nas Copas de
1978 e 1986 e, além destas, também participou das Copas
de 1982, 1990 e 1994. Seu gol de mão contra a Inglaterra
ficou mundialmente conhecido por “Mão de Deus”. O
presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou luto oficial
de três dias no país.

Com a proposta de levar aos ouvintes informações
importantes e de qualidade sobre as eleições municipais, a Rádio Líder de Maravilha ofereceu um dia inteiro
de programação dedicada
ao pleito. O trabalho contou com diversas entrevistas
e a participação de repórteres ao vivo nos principais locais de votação do município.
Ao longo do dia foi possível acompanhar informações sobre a votação, com
notícias atualizadas a cada
momento. Assim que as urnas fecharam, a Rádio Líder
fez uma transmissão ao vivo

Fotos: Arquivo/ O Líder

Equipe atuou na cobertura especial das eleições

para acompanhar e repercutir a apuração dos votos, bem
como apresentar os resultados do município e região em
primeira mão. O trabalho encerrou às 23h – contabilizan-

do seis horas de transmissão
ao vivo. O conteúdo, disponibilizado em vídeo no Facebook e Youtube, teve alcance de mais de 40 mil pessoas.
A cobertura no dia da

eleição fez parte de um intenso cronograma de trabalho da
equipe, que contou com quatro debates, além de entrevistas e reportagens especiais
antes e depois das eleições.

DECORAÇÃO

Município promove acendimento
das luzes de Natal
O município e a CDL e a Associação Empresarial promoveram uma breve cerimônia para acendimento das luzes de Natal em
Maravilha. Em razão da pandemia, não foi
possível promover shows ou apresentações.
Logo na sequência, as luzes foram acesas e iluminaram a decoração natalina, organizada nas praças, avenidas e principais pontos de visitação do município.

Túnel de luzes foi instalado na Praça Padre José Bunse
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CRESCIMENTO Com o resultado, município tem o maior movimento
econômico do Extremo Oeste

Maravilha é classificada como 36ª
maior economia de Santa Catarina
Maravilha avançou três posições no ranking das maiores
economias de Santa Catarina.
No dia 9 de dezembro, o novo
ranking divulgado no Estado,
com base no ano 2019, colocou Maravilha como 36ª maior
economia entre os municípios
catarinenses. Com a nova posição, Maravilha está no topo
entre os municípios do Extremo Oeste, com o maior movimento econômico desta região.
Maravilha movimentou, em
2019, mais de R$ 1,1 bilhão. O
número representa um crescimento de 24,9% em relação
a 2018, quando o movimento econômico do município
foi de aproximadamente R$
935,4 milhões.
Os números do movimento econômico 2019 colocam

Não passou
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Maravilha avançou no ranking entre as maiores economias do Estado

a indústria como o setor destaque no município, a exemplo do que já era registrado em
anos anteriores. O segmento
cresceu no último ano, já que

em 2018 representava aproximadamente 53% do movimento econômico, passando para
60% do total em 2019. Em valores, a indústria movimentou

cerca de R$ 698,7 milhões. Em
segundo lugar ficou o comércio, seguido pelo setor agropecuário e em quarto lugar está a
prestação de serviços.

Projeto Refis 2020 é
arquivado pela Câmara
de Vereadores
O Projeto de Lei Complementar 07/2020, que trata sobre o Refis 2020, foi arquivado pela Câmara de
Vereadores de Maravilha
em dezembro. O projeto tinha como proposta recuperar créditos de natureza tributária vencidos até
31 de dezembro de 2019.
As dívidas teriam o valor principal acrescido de
atualização monetária.
O benefício fiscal seria
a isenção de 100% do valor
dos juros e multa, para pagamentos realizados até 31
de dezembro de 2020. No
entanto, em segundo turno, a proposta não conseguiu aprovação da maioria dos vereadores. O projeto

já havia sido votado em primeiro turno, ainda em novembro, quando havia sido
aprovado com seis votos favoráveis, duas abstenções
e três votos contrários.
No entanto, o projeto recebeu requerimento para
anular o voto da vereadora Marclei Grando (MDB),
devido ao grau de parentesco com alguns possíveis beneficiários. A vereadora,
que havia votado a favor da
proposta no primeiro turno, ficou impedida de participar da nova votação. Em
segundo turno, dos 10 vereadores, oito se abstiveram e dois votaram contrário ao projeto. Diante disso,
ele foi rejeitado e arquivado.

POLÍCIA
Criminosos assaltam empresa de Maravilha e são
presos no mesmo dia
A Polícia Civil e a Polícia Militar de Maravilha e Cunha Porã, em
pronta resposta, prenderam os autores de um grande roubo a uma
empresa no dia 10 de dezembro
em Maravilha. Dois assaltantes invadiram a empresa, às margens
da BR-282, renderam os funcionários e roubaram aproximadamente R$ 60 mil reais. Imediatamen-

te, após a comunicação do roubo,
Polícia Civil e polícias militar de
Maravilha e Cunha Porã empreenderam esforços no sentido de
identificar e capturar os autores.
Com a informação de que os
criminosos estariam em um determinado automóvel, na cidade de Cunha Porã, policiais civis
e militares abordaram o veícu-

lo suspeito, um Renault Clio, flagrando os indivíduos já identificados como autores do roubo e um
cúmplice. No total, foram conduzidas três pessoas para a delegacia de Polícia Civil de Maravilha
onde foi lavrado o auto de prisão
em flagrante e, depois, os criminosos foram levados para a unidade prisional de Maravilha.

OBITUÁRIO
Paulo César Santos
O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do Roupa
Nova, morreu no dia 14, aos 68 anos. O cantor tinha feito um
transplante de medula em setembro, para tratar de um linfoma,
e no mês passado foi internado com covid-19. O artista estava
na banda desde sua formação, no início da década de 1980.
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